
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
25.10.2017                            № 26 

 

На засіданні головував  міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Бугайов 

Варава  

Гудзь 

Клітко 

Кочур 

Крагель 

Лук’яненко 

Маслак  

Cнаговський 

 

В.М. 

М.В. 

В.В. 

Н.В. 

Л.В. 

В.В. 

Р.І. 

В.О. 

О.О. 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур  

Шикеринець 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

І.С. 

 

Запрошені: начальник сектору превенції патрульної поліції Пирятинського 

відділення поліції ГУ НП в Полтавській області Любімов Ю.І.; 

директор КП „Каштан“ Скочко В.І.; заступник командира 

військової частини А1499, капітан  Яременко М.М.; представник 

ФОП Кучі В.М. – Яременко О.О.; ПП Свічка С.П.; начальники 

відділів виконкому міської ради (список додається). 

 

Порядок  денний: 
1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2017 року. 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради 

від 26.07.2017 № 171 „Про  затвердження переліку адміністративних та 

муніципальних послуг та їх інформаційних карток“. 



3. Про  затвердження переліку соціальних послуг та їх інформаційних 

карток. 

 

4. Про Порядок призначення на посаду керівників опорних закладів та 

закладів загальної середньої освіти  Пирятинської міської ради Полтавської 

області. 

 

5. Про нумерацію квартир у  житловому будинку по вул.Січових 

Стрільців, 79 в м.Пирятин. 

 

6. Про надання дозволу НПП „Пирятинський“ на встановлення 

рекламного засобу по вул. Європейська  в м.Пирятин. 

 

7. Про встановлення дорожніх знаків на вулицях населених пунктів 

Пирятинської міської ради. 

 

8. Про надання дозволу Пирятинській районній державній адміністрації 

на проведення на території  об’єднаної територіальної громади (м.Пирятин, 

майдан Незалежності) ярмарку місцевих товаровиробників 29 жовтня              

2017 року. 

 

9.  Про cкасування рішення виконкому Пирятинської міської ради від 

17.10.2017 року № 266  ,,Про надання тимчасового дозволу                              

ФОП Бондаренку В.В. на розміщення автомобіля, обладнаного каво-машиною,  

для здійснення виїзної торгівлі“. 

 

10. Про облаштування заїзду до Пирятинської військової частини А1499. 

 

11. Про розгляд заяви  гр. Кучі В.М. щодо реалізації наміру розміщення 

тимчасової споруди за адресою: вул. Європейська,  163а в м. Пирятин. 

 

12.  Про надання дозволу ФОП Скочку В.І. на розміщення тимчасової 

споруди за адресою: вул. Європейська,  163а в м. Пирятин. 

 

Крагель В.В. уніс пропозицію: питання № 1 Порядку денного заслухати 

останнім, перед питаннями для обговорення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

(за порядок денний)              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                             „проти“ – 0 осіб; 

                             „утримались“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію члена виконкому Крагля В.В. 

2. Питання № 1 Порядку денного заслухати останнім, перед питаннями 

для обговорення. 



2. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг виконкому міської ради, яка поінформувала про внесення змін та 

доповнень до рішення виконкому міської ради від 26.07.2017 № 171 „Про  

затвердження переліку адміністративних та муніципальних послуг та їх 

інформаційних карток“. 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Нічик С.В.,          

Коваль Л.П. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію керівника-адміністратора Центру надання адміністратив-

них послуг виконкому міської ради  Коваль Л.П. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 269 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг виконкому міської ради, яка поінформувала про затвердження переліку 

соціальних послуг та їх інформаційних карток. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кочур Л.В., яка поінформувала, що зазначені у проекті рішення соціальні 

послуги, передбачені Мінсоцполітики у рамках пілотного проекту, учасником 

якого є Пирятинська ОТГ. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію керівника-адміністратора Центру надання адміністратив-

них послуг виконкому міської ради  Коваль Л.П. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 270 додається). 

 

 

 



4. СЛУХАЛИ: 

 Тристан А.О., виконуючу обов’язки начальника відділу освіти міської 

ради, яка поінформувала про Порядок призначення на посаду керівників 

опорних закладів та закладів загальної середньої освіти  Пирятинської міської 

ради Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.М., 

Шикеринець І.С.  

Крагель В.В. наполіг на тому, що у Положенні треба зазначити, що 

претендент на заміщення посади директора закладу загальної середньої освіти, 

перед засіданням конкурсної комісії, повинен виступити перед батьківським 

комітетом школи. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 

врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконуючої обов’язки начальника відділу освіти міської 

ради  Тристан А.О. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 271 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради, яка проінформувала про нумерацію квартир у  

житловому будинку по вул.Січових Стрільців, 79 в м.Пирятин. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради Нічик С.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 272 додається). 

 

 

 



6. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу                          

НПП „Пирятинський“ на встановлення рекламного засобу по вул. Європейська  

в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. висловився щодо цілковитої, на його думку, бездіяльності                                       

НПП „Пирятинський“. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. дав доручення Вараві М.В. 

підготувати на розгляд чергового засідання виконкому питання щодо 

результатів господарської діяльності НПП „Пирятинський“ на території 

Пирятинської ОТГ, запросивши відповідальних представників, та запропонував 

прийняти проект як рішення.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ –13 осіб; 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 1 особа (Крагель В.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради Нічик С.В.  узяти до відома. 

2. Зобов’язати заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Вараву М.В. підготувати на розгляд чергового засідання 

виконкому питання щодо результатів господарської діяльності                          

НПП „Пирятинський“ на території  Пирятинської ОТГ. 

3. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 273 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради, яка проінформувала про встановлення дорожніх знаків 

на вулицях населених пунктів Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

У обговоренні даного питання взяли участь начальник сектору превенції 

патрульної поліції Пирятинського відділення поліції ГУ НП в Полтавській 

області Любімов Ю.І. та директор КП „Каштан“ Скочко В.І. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради Нічик С.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 274 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській районній державній адміністрації на проведення на території  

об’єднаної територіальної громади (м.Пирятин, майдан Незалежності) ярмарку 

місцевих товаровиробників 29 жовтня 2017 року. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринця І.С.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 275 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який проінформував про надходження заяви від              

ФОП Бондаренка В.В.  щодо cкасування рішення виконкому Пирятинської 

міської ради від 17.10.2017 року № 266  ,,Про надання тимчасового дозволу 

ФОП Бондаренку В.В. на розміщення автомобіля, обладнаного каво-машиною,  

для здійснення виїзної торгівлі“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринця І.С.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 276 додається). 

 

 

 



10. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань  

виконкому міської ради, який проінформував про облаштування заїзду до 

Пирятинської військової частини А1499. 

У обговоренні даного питання взяли участь заступник командира 

військової частини А1499, капітан  Яременко М.М., начальник сектору 

превенції патрульної поліції Пирятинського відділення поліції ГУ НП в 

Полтавській області Любімов Ю.І., члени виконкому Бугайов В.М. та                     

Крагель В.В. 

Крагель В.В. вніс пропозицію зобов’язати військову частину А1499 після 

проведення робіт із облаштування заїзду відновити благоустрій прилеглої 

території. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу із земельних та екологічних питань  

виконкому міської ради Стадника Є.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 277 додається). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Барабаш Ю.В., провідного спеціаліста загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про 

підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2017 року. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради Барабаш Ю.В.  узяти до 

відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 278 додається). 

 

 

 



11. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про розгляд заяви  гр. Кучі В.М. щодо 

реалізації наміру розміщення тимчасової споруди за адресою:                                        

вул. Європейська,  163а  в м.Пирятин. 

У обговоренні даного питання взяли участь начальник сектору превенції 

патрульної поліції Пирятинського відділення поліції ГУ НП в Полтавській 

області Любімов Ю.І., представник ФОП Кучі В.М. – Яременко О.О.;                      

ПП Свічка С.П. 

Крім того, в дискусії взяли участь Клітко Н.В., Бугайов В.М.,                   

Рябоконь О.П.,  Варава М.В.,  Крагель В.В., Снаговський О.О. 

Рябоконь О.П. принагідно звернувся до представника ФОП Кучі В.М. – 

Яременко О.О. та нагадав про раніше направленого листа Кучі В.М. щодо 

бетонної огорожі території колишньої меблевої фабрики по вул.Героїв 

Майдану, яка знаходиться в аварійному стані, нависає на тротуар та загрожує 

життю і безпеці пішоходів.  

Міський голова дав доручення Вараві М.В. направити повторний лист 

ФОП Кучі В.М. з метою вирішення зазначеного питання. 

Крім того, Рябоконь О.П. рекомендував ПП Свічці С.П. законно вести 

підприємницьку діяльність та прибрати холодильники, встановлені поза 

межами земельної ділянки, яка надана їй в оренду. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Варави М.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 279 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про надання дозволу ФОП Скочку В.І. на 

розміщення тимчасової споруди за адресою: вул. Європейська,  163а в                         

м. Пирятин. 

У обговоренні даного питання взяли участь начальник сектору превенції 

патрульної поліції Пирятинського відділення поліції ГУ НП в Полтавській 

області Любімов Ю.І., ПП Скочко В.І., Бугайов В.М., Крагель В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Варави М.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 280 додається). 

 

Рябоконь О.П. ознайомив членів виконавчого комітету із заявою 

громадянки Відмич В.Є. щодо занедбаного стану підземного переходу в районі 

АС-1.  

Міський голова наголосив на актуальності цього питання та дав 

доручення заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Вараві М.В. терміново направити офіційне звернення до служби 

автомобільних доріг у Полтавській області, запросити представників цієї 

служби на засідання виконкому з метою спільного ефективного вирішення 

порушеного у заяві питання. 

 

Бугайов В.М. озвучив ряд проблемних питань, які, на його думку, повинні 

бути розглянуті на черговому засіданні виконкому: 

1) про передачу первинної ланки медицини; 

2) про створення при КП „Каштан“ підрозділу по проведенню поточного 

ремонту доріг; 

3)  про результати службового розслідування по факту отруєння дітей у 

Пирятинському ліцеї. Інформацію щодо результатів службового розслідування 

по факту отруєння дітей у Пирятинському ліцеї надав заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець І.С. 

Міський голова дав відповідні доручення: 

1) заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Шикеринцю І.С. підготувати лист до районної ради щодо передачі 

первинної ланки медицини; 

2) заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Вараві М.В. підготувати на розгляд чергового засідання виконкому 

питання щодо  створення при КП „Каштан“ підрозділу по проведенню 

поточного ремонту доріг. 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


